
НЕ ЗАБУДЬ НІКОЛИ НАШУ ДРУГУ ШКОЛУ...

Добра школа та,
яка більш нагадує
сім’ю, ніж школу.

К. Ушинський
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ПЕРШІ КРОКИ МАЛЕНЬКИХ РЕФОРМАТОРІВПЕРШІ КРОКИ МАЛЕНЬКИХ РЕФОРМАТОРІВ
1 вересня в Дрогобицькій 

спеціалізованій школі І-ІІІ ст. 
№2, як і у всіх школах України, 
розпочався новий навчальний 
рік. З особливим хвилюванням 
очікували шкільний дзвінок 
першокласники, їхні батьки 
та класні керівники.

Перші класи другої школи 
стали учасниками пілотного 
впровадження проекту ново-
го Державного стандарту 
початкової освіти у рамках 
реформи «Нова українська 
школа», який сьогодні апробо-
вується у ста школах різних 
регіонів України. Бути рефор-
матором завжди непросто, але 
вже сьогодні видно, що колек-
тив школи гідно справляється 
з цією відповідальною місією.

Уроки розпочинаються з 
ранкової зустрічі, на якій ко-
жен ділиться враженнями, по-
відомляє цікаву інформацію, 
дізнається щось нове. З’явився 
новий предмет – інтегрований 
курс «Я досліджую світ». Діти 
вчаться вільно висловлювати-
ся, спілкуватись, досліджувати 
довкілля, спостерігати. Акцен-
тована увага до дитячої праці 
та творчості спрямована на 
підвищення самооцінки та 
формування гідності в кожної 
окремої дитини.

Класні кімнати з кожним 
днем стають все затишнішими. 
Діти мають багато місця для 
колективного спілкування, для 
роботи в групах та навіть для 
того, щоб побути наодинці. 
Стіни та меблі поступово напо-

внюються оригінальними тво-
ріннями невтомних першач-
ків: аплікаціями, малюнками, 
плакатами. Ігрові моменти до-
зволяють розкривати творчий 
потенціал кожного учня. На 
стінах класів з΄явилися вже й 

перші колективні фото. 
Спільна щоденна 

робота вчить дітвору 
взаємної поваги, роз-
виває відповідальність, 
організованість, а також 
формує навички кому-
нікації, які є необхідніс-
тю в сучасному світі. 
Під наставництвом 
досвідчених педагогів 
діти вчаться ставити пе-
ред собою завдання та 
шукати шляхи їх вирі-
шення. З кожним днем 
вчорашні дошкільня-

та все активніше та охочіше 
включаються в роботу свого 
класу та в шкільне життя.

Перша чверть нового на-
вчального року пролетіла, як 
одна мить. Через спілкування, 
творчість та гру діти потрохи 
втягуються в навчання, відкри-
вають у собі приховані таланти, 
здобувають нових друзів. Зда-
ється, їм ця освітня реформа 
найбільше припала до вподоби. 
Можливо, якраз із цих малень-
ких реформаторів виростуть ті 
українці, які віритимуть у себе, 
у свій потенціал, у те, що саме 
вони спроможні змінити та за-
хистити власну країну.

Ольга Степановська, 
мама учениці 1-В класу,

Флюнт О.І, Петрюк О.Б, 
Ільчишин У.Ю.,

 учителі 1-х класів

1-В клас

1-А клас

1-Б клас
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З 16 по 21 жовтня група семикласників Дрогобицької спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів №2 перебувала в польському місті 
Битом як учасники освітнього проекту «Полонійна родина». 

Це був І-й етап даного проекту, який полягає в обміні візи-
тами та спільними навчаннями учнів з Битома та Дрогобича, 
що цікавляться журналістикою. 

Українських дітей радо зустріли польські учні та педагоги 
Битомської школи №5  імені Полі Мацєйовської. Учні-семи-
класники разом з польськими друзями були учасниками 
різноманітних цікавих занять: створювання картини на воді, 
спілкувалися англійською на інтегрованому уроці англійської 
мови, вчилися за допомогою голки і нитки створювати геоме-
тричні фігури на уроці математики, багато цікавого почули 
про життя найменших наших друзів собак на спеціальному 
занятті з доготерапії. 

Два дні учасники інтеграційного польсько-українського 
проекту провели у Вищій школі «Гуманітас» м. Сосновець. 
Тут вони прослухали цікаву і змістовну лекцію ректора Міхала 
Качмарчика на тему «Мода чи необхідність», відвідали центр 
інформації м. Сосновець, де дізналися про історію створення 
міста, прослухали змістовну лекцію про життя і творчість 
славної польської поетки-нобелістки Віслави Шимборської, 
були учасниками занять з журналістики он-лайн, прослухали 
надзвичайно цікаву лекцію про креативність, яку прочитав 
магістр Кшчинтов Кожиніцкий, керівник відділу промоції і 
реклами Вищої школи «Гуманітас». 

Також польською стороною було організовано багато цікавих 
екскурсій. Першою була екскурсія до німецького протипові-
тряного сховища в околиці Битома Міховіцах. Потім учні від-
відали Центр промоції Битома, Сілезький національний музей, 
Битомське паровозне депо. 

Найбільш насиченим і 
цікавим був останній день 
перебування в Польщі. Адже 
учні з великим захопленням 
разом з польськими друзями 
у Битомському центрі куль-
тури створювали анімаційні 
короткометражні фільми 
про національні українські 
та польські традиції і звичаї.         

Ввечері, напередод-
ні від’їзду дрогобичан, усі 
учасники проекту зібралися 
в цукерні «У Міхала», де було 
підведено підсумки І-го етапу 
проекту і кожен з учасників 
отримав грамоту та невелич-
кий презент на згадку про 
перебування в гостинному 
Битомі.

Але проект на цьому не 
завершився, бо 8 листопа-
да польські друзі на чолі з 
керівником проекту пані 
Аліцією-Кльось прибули з 
візитом-відповіддю в Дрого-
бич. Програма їхнього пере-
бування на українській землі 
була вельми насиченою. Тут 
і концерт творчих колекти-
вів та солістів другої шко-
ли, і екскурсії Дрогобичем Фото Леоніда Гольберга.

6 21 і Д б і

«ПОЛОНІЙНА РОДИНА»«ПОЛОНІЙНА РОДИНА»
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21 вересня у Дрогобицькій спеціалізованій школі І-ІІІ сту-
пенів №2 відбувся святковий ярмарок під гаслом «Тобі, мій 
Дрогобиче!». Столи були заставлені різноманітними смако-
ликами, які були приготовані учнями 5-9-их класів. Тут були і 

торти, і пляцки, і пряники, і піца, і ще багато чого смачненького 
і оригінально оздобленого. Смаколики розійшлися миттєво. 
За підрахунками активістів учнівського самоврядування сума, 
зібрана на ярмарку, становить 2680 гривень.

Усі, хто бажав,  також мали можливість помилуватися різно-
манітними виробами з бісеру, топіарі та іншими роботами, 
виготовленими дитячими руками, і придбати їх.

Чудовою і майстерно виконаною була композиція, пред-
ставлена нашою школою на міському конкурсі флористики, 
яка проходила у приміщенні міської ратуші. Вона  отримала 
багато похвальних відгуків і розділила перше місце ще з 
кількома навчальними закладами міста. Щиро дякуємо  всім, 
хто долучився до створення композиції: Явору В.В., Пан-
ченко-Гурській М.В., Миджин Ю. та активістам учнівського 
самоврядування.

Н.А.Романів, педагог-організатор

Третього жовтня учні 10-их 
класів Дрогобицької спеціа-
лізованої школи І-ІІІ ступенів 
№2 брали участь у міській 
грі-квесті «Дрогобич – рідне 
місто моє». Співочим  стартом 
гри став виступ учня нашої 
школи Богдана Гоя з «Піснею 
про Дрогобич». Кожна з ко-
манд (а їх було дванадцять) 
отримала свій маршрутний 
лист  і вирушила по зупинках 
маршруту. Наші учні рухалися 
від пам’ятника Степанові Бан-
дері до місця загибелі Бруно 
Шульца. Далі були такі стан-
ції:  костел Св.Варфоломія, 
вілла Яроша, Палац мистецтв, 
сільзавод, церкви Св.Юра і 
Пресвятої Трійці,  пам’ятники 

Юрію Дрогобичу і Тарасові 
Шевченку, міська ратуша. 
На кожній зупинці учасники 
мали дати правильні відпові-
ді на три запитання, пов’язані 
з історією Дрогобича.  

За підсумками усіх пра-
вильних відповідей наша 
команда юних знавців історії 
рідного міста  зайняла по-
чесне друге місце. Склад ко-
манди: Півала Тарас, Хомин 
Діана, Петрів Маркіян, Біло-
ган Олег і Зубрицька Софія. 
(Перше місце виборола гім-
назія, третє – ЗОШ №10, а ре-
шта команд були нагороджені 
грамотами за участь ). Керів-
ником команди була педагог-
організатор Н.А.Романів, а 

відповідальним –  учитель 
історії Угрин У.В., яка також 
брала участь в організації гри-
квесту.

Дякуємо організаторам за 
таку цікаву і пізнавальну гру.

Любімо і вивчаймо історію 
нашого рідного міста!!!

Н.А.Романів, 
педагог-організатор 

ДРОГОБИЧ – РІДНЕ МІСТО МОЄ!ДРОГОБИЧ – РІДНЕ МІСТО МОЄ!

ТОБІ, МІЙ ДРОГОБИЧЕ!

та Трускавцем, і майстер-класи з виго-
товлення ляльки-мотанки й ліплення 
вареників, і відвідини батьківщини Івана 
Франка Нагуєвичів, де ще й позмагалися 
в «Козацьких забавах», поспівали укра-

їнських і польських пісень. А ще участь 
у святкуванні Дня Мартіна (Martinstag),  
знайомство з журналістами та роботою 
газети «Медіа Дрогобиччина». Говорили 
здебільшого про майбутнє і мрії, про те, 

що об’єднує і надихає.
У суботу  11 листопада, напередодні 

від’їзду польських друзів додому,  учасни-
ки проекту разом з учнями Самбірської та 
Битомської гімназій (у Самборі започат-

ковано ще один польсько-український 
інтеґраційний проект тією ж невтом-
ною Аліцією Бжан-Кльось) побували 
у Львові. Там разом відзначили День 
Незалежності Польщі, відвідали Лича-
ківський некрополь, здійснили цікаву 
мандрівку вулицями с тарого Львова. 

Наступного року школярі зустрі-
нуться знову: спочатку в квітні у Битомі, 
потім, наприкінці травня,  у Дрогобичі. 
Вони мають що сказати один одному. 
Мабуть, це саме той випадок, коли 
дорослим слід брати приклад з дітей. 

Заступник директора  
з навчально-виховної роботи,

учасник проекту Д. О. Живчин, 
публікації газет «Майдан» 
та «Медіа Дрогобиччина» 
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Ідея проведення усім відомого німець-
кого свята «Oktoberfest» у другій школі 

26 жовтня у Дрогобицькій спеці-
алізованій школі І-ІІІ ст.№2 відбувся 
ярмарок «Свято німецьких смаколи-
ків», де учні 6-10 класів пригощали 
всіх присутніх власноруч приготов-
леними традиційними німецькими 
ласощами та напоями. На ярмарку 
лунала німецька музика. Столи були 
переповнені німецькими запашними 
ковбасками, традиційним печивом, 
різними тістечками, кексами, тортами 
та іншими ласощами. 

Протягом свята відвідувачі ярмарку  
змогли не лише смачно поїсти, а й по-
знайомитися з народними традиціями 
Німеччини. Такий захід ми проводили 
вперше і маємо надію, що це стане 
гарною традицією в нашій школі. 

««ММАСТЕРАСТЕРШШЕФ. НІМЕЦЬКІ РЕЦЕПТИ»ЕФ. НІМЕЦЬКІ РЕЦЕПТИ»
Про те, що уроки ні-

мецької мови можуть бути 
не лише цікавими і зміс-
товними, а й «смачними», 
довідалися учні 6-В класу 
нашої школи, підготувавши 
разом зі своїми вчителями 
Дідик Н.Б., Дробиняк О.М., 
Михайлишин Ю.С. чудовий 

захід «МастерШеф. Німецькі 
рецепти». «МастерШеф» - 
масштабне кулінарне реалі-
ті-шоу, в якому кухарі-ама-
тори готують різноманітні 
страви. Захід відбувався в 
рамках Року німецької мови в 
Україні. Розпочався нетради-
ційний урок грою «Obstsalat» 

та піснею «Bananenbrot», що 
і було підказкою для команд-
учасниць про те, які саме 
страви потрібно приготу-
вати за відведений час. Крім 
цього, кожна з трьох команд 
отримала інтелектуальне 
завдання. Журі конкурсу в 
складі заступника директора 

У НОВІЙ ВЕРСІЇУ НОВІЙ ВЕРСІЇ

С ВЯ ТО  Н ІМ ЕЦЬ КИХ  С М АКОЛИКІВСВЯТО  Н ІМЕ ЦЬКИХ  СМАКОЛИКІВ

належить учнівському президенту Діані 
Хомин. Щоправда, у нашій школі це свято 
дістало дещо іншу інтерпретацію. Окрім 
традиційних німецьких смаколиків усі 
присутні мали можливість скуштувати 
різні види напоїв. Кожен клас мав ви-
ставити на конкурс свій оригінальний 
напій (це міг бути лимонад, смузі, узвар, 
компот чи пунш). Було обрано журі у 

складі Дяків Оксани Мар’янівни – за-
ступника директора, Романів Наталії 
Андріївни – педагога-організатора та 
Хомин Діани - учнівського президента. 
Завдання журі полягало в дегустації пред-
ставлених на конкурс напоїв і обрання 
найсмачнішого. Серед  10-ти напоїв було 
обрано три найкращі. Перше місце посів 
пунш 7-Б класу, друге – лимонад  10-Б і 
третє -  молочно-фруктове смузі 8-Б класу.

Наталя Романів 

Висловлюємо подяку нашим учням, їхнім батькам та вчителям за співпрацю. 

Дяків Оксани Мар’янівни, 
вчителів трудового на-
вчання Панченко-Гурської 
Марії Володимирівни та 
Явора Віталія Володими-
ровича оцінювало згурто-
ваність команд, час при-
готування, естетичний 
вигляд і смакові якості, а 
також зовнішній вигляд 
команд. Усі мали змогу ще 
раз переконатися в тому, 
що наші учні креативні, 
старанні, кмітливі, розум-
ні. А нагородою для всіх 
учасників дійства стало 
спільне частування при-
готованими стравами. 

Учителі німецької мови
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29-30 вересня 2017 р. у Чернівцях від-
булась XXIV  Міжнародна конференція 
АУГ (Асоціації українських германістів) 

«Зірковий час німецької мови в 
Україні». На відкритті конфе-
ренції, окрім великої кількості 
гостей з Німеччини, Австрії та 
України, були присутні посол 
Федеративної Республіки Ні-
меччина  д-р Ернест Райхель, 
головний спеціаліст депар-
таменту загальної середньої 
та дошкільної освіти України 
О. Коваленко, аташе з питань 
науки і освіти посольства Ав-
стрії в Україні маг. Андреас 
Веннінгер.

Конференція передбачала 
інформативно насичене пле-
нарне засідання, цікаві методич-
ні та наукові семінари, а також секційні 
засідання. У рамках роботи однієї із 
семи секцій, присвяченої актуальним 
проблемам викладання німецької мови 
в Україні, вчителі з різних областей 
мали можливість презентувати свої на-
працювання та обмінюватися досвідом. 
Активними учасниками обговорення 

сучасних проблем методики викладання 
німецької мови у школах стали вчителі 
Дрогобицької спеціалізованої школи 
I-IIІ ст. № 2  У.І. Манько з доповід-
дю „Motivation zum Deutschlernen und 
Förderung der Lurnlust“ та З.М. Яким, яка 
виступила із  дослідженням   „Realisierung 
der kommunikativen Kompetenz im 
Deutschunterricht“. 

DER ZIRKUS DER ZIRKUS 
TORTELLINI TORTELLINI 

KOMMTKOMMT
У рамках заходів, які проводяться в на-

шій школі з нагоди Року німецької мови 
в Україні, у 3-Б класі було організовано 
веселу циркову виставу під назвою «Der 
Zirkus Tortellini kommt». Школярі ретель-
но підготувалися: виготовили стінгазету, 
запрошення, підібрали костюми героїв, і, 
звичайно, підготували виступи німецькою 
мовою. А щоб підкреслити справжню 
циркову атмосферу, третьокласники 
запросили своїх менших друзів із 1-А. 
І герої вистави, і маленькі гості отримали 
чергову порцію хорошого настрою.

УЧИТЕЛІ ДРУГОЇ ШКОЛИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У XXIV УЧИТЕЛІ ДРУГОЇ ШКОЛИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У XXIV 
МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ АУГМІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ АУГ

ПЕРША МІЖНАРОДНА ЗУСТРІЧ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ПЕРША МІЖНАРОДНА ЗУСТРІЧ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ КULTURWEITСЛУЖБИ КULTURWEIT

З 24 по 27 жовтня в Івано-Франківську відбулася пер-
ша міжнародна зустріч контактних осіб волонтерської 
служби Kulturweit Німецької комісії ЮНЕСКО. Учасни-
ками цієї зустрічі були 50 представників із семи країн: 
України, Молдови, Грузії, Білорусії, Азербайджану, Росії 
та Німеччини. Дрогобицьку спеціалізовану школу I-III 
ст.№2 представляли вчителі німецької мови Манько  У.І. 
та Василюк С.О. 

Метою цієї зустрічі було посилити громадську актив-
ність волонтерів та контактних осіб. Колеги з різних країн 
поділились досвідом роботи з волонтерами, цікавими 
ідеями та сформували групи для реалізації міжнародних 
проектів між школами. 
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У п’ятницю 13 жовтня учні 8-Б та 8-В 
класів вирушили   на екскурсію до не-
звичного місця - реабілітаційного центру 
«Назарет» та  спільноти взаємодопомоги 
«Наша  хата». Справді, здавалося, чого б 
це їхати туди, де живуть колишні нар-
комани чи безхатьки? Але ця поїздка 

змінила ставлення до таких людей. Спо-
чатку ми прийшли до церкви, де була 
невеличка відправа, а пізніше перед нами  
говорили ті, хто колись «підсів на голку». 
Це були розповіді-сповіді розумних, 
освічених, колись багатих людей, які з 
певних причин стали наркоманами. Їхні 

слова  зворушили до глибини душі, а 
найголовніше дали зрозуміти, що перед 
нами  люди, які десь схибили зі шляху, 
але  мали змогу вчасно зупинитися, і до 
них теж треба ставитися з  повагою та 
любов’ю.

У реабілітаційному центрі «Назарет» 
та спільноті «Наша хата» ми побачили, як 
живуть  його мешканці, побували  в спор-
тивному залі, їдальні, інших кімнатах, 
подивилися  на господарство, яке ведуть 
його жителі. Звичайно, був і перепочинок, 
хлопці  пограли у футбол, дівчата ж за-
ймалися «сервіруванням столу». 

Насамкінець  ми приїхали до Грушева, 
де помолилися в церкві, попили свяченої 
води, а найголовніше - найвитриваліші  
пішли на прощу, де  подолали  всі стації. 

Ця поїздка  дала змогу кожному зба-
гатитися  духовно, навчила поважати 
всіх, хто поруч і з нами, і жити за Божими 
Заповідями. 

Класні керівники Процикевич Г.Л., 
Манько У.І.

Підраховано, що сучасний український школяр до 
10 годин на добу витрачає на навчання (уроки в школі 
і виконання домашнього завдання), а також проводить 
за комп’ютером й гаджетами практично весь свій віль-
ний час. Чи потрібно урізноманітнювати своє життя? 
Однозначно, що так! І допомагають нам подорожі, адже 
інколи і день, проведений у новому місці, корисніший 
за цілий рік вдома!

Учні 9-В класу побували у смт. Славську (12-13.10.2017), 
де мали можливість насолоджуватись красою рідного 
краю, дістатися вершини гори на підйомнику, приго-
тувати страви на мангалі та в казанку. Погода сприяла, 
бо надворі була золота осінь.

А 25 жовтня 2017 року 9-В клас відвідав реабілітацій-
ний центр «Назарет» та спільноту «Наша хата». Тут 
діти мали можливість переосмислити по-новому гострі 
проблеми сучасної молоді, познайомитися з людьми, 
які потрапили у складні життєві ситуації.

Дві мандрівки, але висновок один: потрібно цінувати 
життя в будь-яких проявах, насолоджуватися його не-
повторн ими та повчальними моментами.

Заблоцька Н.Ю.
класний керівник 9-В класу

ДВІ ОСІННІ МАНДРІВКИ 9-В КЛАСУДВІ ОСІННІ МАНДРІВКИ 9-В КЛАСУ

ДУХОВНА ПОЇЗДКА ВОСЬМИКЛАСНИКІВ СШ №2ДУХОВНА ПОЇЗДКА ВОСЬМИКЛАСНИКІВ СШ №2

Щиро вітаємо вчителів другої школи, Щиро вітаємо вчителів другої школи, 
чию самовіддану працю було відзначено чию самовіддану працю було відзначено 

з нагоди Дня працівників освітиз нагоди Дня працівників освіти

- нагрудний знак МОН України 
«Відмінник освіти» – Михайлишин Ю. С.;

- Почесна грамота МОН України – 
Панькевич Л. І.;

- Грамота МОН України - Ільчи-
шин  У. Ю., Гоцій Т. Д.;

- Подяка МОН України - Жив-
чин  С.В., Романів Н. А., Стецькович Н. В., 
Юр чак І.М, Федак О. Р.;

- грамота Департаменту освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації – 
Вережак М. В., Кіца І. С., Манько У. І., 
Петрюк О. Б.;

- грамота відділу освіти виконавчих 
органів Дрогобицької міської 
ради – Славич О. М., Іваночко О. О., 
Гурська І.П., Дундер М. П., Добрянська О. Й., 
Пашко Л. І., Гаврилюк Л. М., Карпін Й.М., 
Стебівка Г. С..



7№ 63 – листопад 2017

20 жовтня в читальному залі 
шкільної бібліотеки відбулося 
свято книги, гостями якого 
були вихованці дошкільної 
установи «Ангелятко», зустрічі 
з якими вже стали традицією 
нашого навчального закладу.

Із великим зацікавленням 
слухали діти розповідь біблі-

отекаря К. В. Дятко, яка роз-
казала  їм «Легенду про книгу» 
та про бібліотеку як велику 
скарбницю людської мудрості. 

Радо зустрічали дошкіль-
нят учні 4-Б класу (класовод 
Гоцій Т. Д.), які цікаво розпові-
дали своїм маленьким друзям 
про роль книги в житті люди-

ни. Пісні, вірші про книги у 
виконанні четвертокласників 
були чудовим доповненням 
до свята.

Дуже уважно слухали діт-
ки і розповідь бібліотекаря 
О.О. Іваночко «Як до нас при-
йшла книга». Ольга Олегівна 
акцентувала увагу на довгій 

історії появи книги. Звернула 
увагу на те, якою була перша 
книга, з чого її було зроблено, 
чи була вона надрукована чи 
написана від руки. Бібліотекар 
закликала дітей берегти і лю-
бити книгу, бо вона – велике 
диво, створене людиною.

Пізніше школярі та гос-
ті свята переглянули муль-
тфільм «Каю в бібліотеці». Він 
викликав багато позитивних 
емоцій у присутніх. 

На завершення учні 4-Б 
класу подарували кожному 
малюкові маленькі подару-
ночки, виготовлені своїми ру-
ками, - медальки з малюнками 
казкових героїв.

Віримо, що це книжкове 
свято залишиться в серцях 
маленьких глядачів і виховає 
любов до безсмертного дже-
рела знань – КНИГИ.

К. В. Дятко, О. О. Іваночко 

ПОЇЗДКА ДО ЛЬВОВАПОЇЗДКА ДО ЛЬВОВА

Останні дні теплої осені 
учні 4-В класу використали для 
пізнавальної екскурсії у славне 
місто Львів. Цього разу діти 

та батьки стали учасни ками 
захопливого квесту централь-
ними вулич ками міста! Отри-
мавши заряд позитивних 

емоцій, ми вирушили в  DS 
«Таємну аптеку». Історія цього 
незвичного музею розпочалася 
в 2012 році, коли в одній із най-

старіших львівських аптек «Під 
Угорською короною», що на 
площі Соборній, 1, під час про-
ведення будівельно-відновлю-
вальних робіт було «знайдено» 
таємний вхід у підземелля. Тут 
«виявили» давню фармацевтич-
ну лабораторію, у якій таємний 
аптекар досі «варить» мило для 
хабарників і «виготовляє» піґул-
ки для щастя. Під враженням від 
екскурсії були і діти, і дорослі! 

Погода сприяла нашій 
подорожі, і ми мали сили та 
бажання відвідати ще й  Ви-
сокий замок!!! Втомлені та 
задоволені повернулися додому, 
а в планах уже нові поїздки. 

Батьківський комітет 
4-В класу

КНИГА � ВЕЛИКЕ ДИВО, СТВОРЕНЕ ЛЮДИНОЮКНИГА � ВЕЛИКЕ ДИВО, СТВОРЕНЕ ЛЮДИНОЮ

Колектив школи у День Незалежності
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9 жовтня у стінах 
Дрогобицької спеціалізованої 
школи №2 відбулася зустріч  
учнів 8-Б та 8-В  класів із  
учасником АТО, бійцем 1-го 
батальйону  Нацгвардії  ім. 
генерала Кульчицького  Макси-
мом Перев’язком. До війни він 
викладав   музику та історію в 
школі, а сьогодні дає концерти, 

взяв  участь у проекті «Пісні 
війни». 

Під час зустрічі  із 
школярами Максим Мико-
лайович  розповів про себе, 
про те, як добровольцем пішов 
на Майдан, як потім  потрапив 
на фронт. Учні, затамувавши 
подих, слухали про тих, хто 
боронить нашу Україну. Але 

найбільше зворушили пісні у 
виконанні автора: «Хлопчина 
з Майдану», «Молитва на 
Різдво», «Ой, слава, ой, слава». 
Правдиві слова, чуттєва  
мелодія та  гарне виконання 
не залишили  байдужими 
нікого. 

Насамкінець автор і 
виконавець патріотичних 

пісень  закликав усіх любити 
Україну та бути  патріотами  
рідного краю. Звичайно, була 
і фотосесія на згадку. 

Така зустріч назавжди 
залишиться у пам’яті  учнів, 
цей урок став для них 
справжнім уроком життя.  

Класні керівники 
Процикевич Г.Л., Манько У.І.

ПІСНІ ВІЙНИ ВІД МАКСИМА ПЕРЕВ’ЯЗКА ПІСНІ ВІЙНИ ВІД МАКСИМА ПЕРЕВ’ЯЗКА 

ПРО МАЙДАН, ВІЙНУ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРО МАЙДАН, ВІЙНУ І ПЕРСПЕКТИВИ 
ЇЇ ЗАВЕРШЕННЯ ВІД ОРЕСТА КАРАКЕВИЧАЇЇ ЗАВЕРШЕННЯ ВІД ОРЕСТА КАРАКЕВИЧА

1 вересня гостем шкільного 
прес-клубу «Старшокласник» 
був випускник другої школи 
2008 року, активний учасник 
подій на Майдані, боєць ба-
тальйону «Айдар» Орест Ка-
ракевич.

Ореста багато людей в 
Україні пам’ятають як лучника 
Майдану, бо в криваві дні лю-
того 2014 року він протистояв 
озброєному «Беркуту» із луком 
та стрілами, які зробив сам. А 
вже в червні того ж 2014 року, 
через два дні після одержання 
диплома Івано-Франківського 
медінституту Орест Каракевич 

пішов добровольцем в АТО, 
де служив снайпером у ба-
тальйоні «Айдар». На фронті 
пробув 2,5 роки, нещодавно 
демобілізувався, тепер іде в 
інтернатуру.  

Орест є практично ровесни-
ком української державності , 
адже народився через півроку 
після проголошення незалеж-
ності. Але на долю його по-
коління випало відстоювати 
цю незалежність із зброєю в 
руках, часто ціною власного 
життя. Розповідав Орест про 
фронтові будні, про бойових 
побратимів, про матеріаль-

не забезпечення українських 
воїнів і роботу волонтерів, 
Цікавило учнів і те, як Орест 
оцінює сучасну ситуацію на 
фронті й перспективи визво-
лення окупованих територій. 
На думку нашого гостя, сьо-
годні уже все залежить від 
політиків, бо українські воїни 
повністю виконують поставле-
ні їм завдання. 

Десятки запитань, які по-
ставили школярі протягом 
прес-клубу , засвідчили, що в 
України є чудове майбутнє, бо 
юнаки й дівчата думають, ана-
лізують як громадяни дійсно 

європейської країни. А при-
кладом мужності й патріо-
тизму є для них такі юнаки, 
як Орест Каракевич.

Ігор Качмарик, організатор 
прес-клубу
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У межах проекту «Змінимо країну 
разом» у жовтні на Львівщину прибули 
п’ятдесят освітян із Луганщини. Відпо-
відно 50 учителів із Львівщини впродовж 
майже двох тижнів навчали дітей у 
школах Луганської області. 

У Дрогобицькій  спеціалізованій 
школі   I – III ст. №2 протягом 10 днів 
перебувала вчителька початкових кла-
сів Сєверодонецької загальноосвітньої 
середньої школи  I – III ст. №18 Ганна 
Білоус. За її словами, за цей час вона 
набула нового досвіду, особливо це 
стосується впровадження пілотного 
проекту «Нова українська школа».

«Я дуже вдячна адміністрації та пе-
дагогічному колективові школи за ті 
екскурсії, які мені влаштовували з метою 
ознайомлення із західним регіоном 
України, – сказала Ганна Білоус. – Я від-
відала старовинний Львів. Це моя друга 
поїздка у галицьку столицю. Вперше я 

побувала тут під час навчання в коледжі. 
А цього разу знаходила для себе нові 
місця, по-новому відкриваючи для себе 
Львів. Мені сподобався Трускавець  – лі-

кувальна оздоровниця нашої 
країни. З цікавістю відвідала 
музей М. Біласа, помандрува-
ла мальовничими околицями 
прикарпатського краю. У 
Східниці скуштувала цілю-
щої води, насолоджувалася 
красою гірських масивів. 
Багато позитивних емоцій 
викликала поїздка в місто 
Мукачево. Разом з учнями 
вивчали історію старовин-
ного замку Паланок. Закар-
паття причарувало своєю 
самобутньою красою та ко-
лоритністю.

Особливе враження на 
мене справила поїздка в село 

У ДРОГОБИЧІ ВЧИТЕЛЬКА З ЛУГАНЩИНИ У ДРОГОБИЧІ ВЧИТЕЛЬКА З ЛУГАНЩИНИ 
ВИСЛОВИЛАСЬ ЗА СПІВПРАЦЮ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМВИСЛОВИЛАСЬ ЗА СПІВПРАЦЮ МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ

24 жовтня у Києві відбувся міжнародний семінар «Нова українська шко-
ла - нові підходи до навчання і викладання». У групах працювали вчителі, 
директори та заступники, серед яких і представники другої школи: дирек-
тор Л.І.Панькевич та учителі сьогоднішніх перших класів О.І.Флюнт та 
У.Ю.Ільчишин, які вже працюють за програмою нової української школи . 
Обговорювали впровадження Державного стандарту освіти, знайомилися 
з австрійським досвідом кооперативного навчання.

Нагуєвичі – батьківщину Івана Франка. 
Неповторним для мене було відвідання 
батьківської садиби поета, музею та галя-
вини казок. Мандруючи стежкою Івана 
Франка, перейнялася тим історичним ду-
хом, який панував у період життя поета». 

На думку Ганни Білоус, поїздки з 
метою обміну досвідом варто практи-
кувати й надалі, тому, що це сприяє 
зміцненню стосунків між Західною та 
Східною Україною. «Це потрібно саме 
зараз, – сказала вчителька з Луганщи-
ни. – Дуже актуальною є співпраця, яка 
руйнує хибні стереотипи та зближує 
людей нашої держави». 

Іван Тихий, 
власний кореспондент ZIKy, 

фото Ольги Шеленгович

У музеї-садибі І.Франка в Нагуєвичах
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У рамках відзначення 
75-ліття створення Укра-
їнської Повстанської Армії у 
школі відбувся прес-клуб для 
старшокласників, гостями 
якого були знаний дрогобиць-
кий політик, член Національ-
ної спілки журналістів Укра-
їни, драматург Тарас Метик 
і станичний Дрогобицької 
ста ниці Братства ОУН-УПА 
Тарас Куликовець.

Тарас Метик коротко нага-
дав деякі сторінки історії наці-
онально-визвольної боротьби 
на західноукраїнських землях 
у ХХ ст., розповів про діяль-
ність УПА на Дрогобиччині 
і зокрема в його рідному селі 
Залужани. Також п. Тарас роз-
повів про роботу над книгою 
драматичних творів «Нескори-

ма», яка нещодавно побачила 
світ у видавництві «Коло». До 
збірки увійшло п’ять п’єс, дві 
з яких («Нескорима» і «Дро-
гобицька голгофа») з успіхом 
ідуть на сцені Львівського ака-
демічного обласного театру 
ім. Юрія Дрогобича.

Безпосередній свідок і 
учасник боротьби україн-
ських повстанців Тарас Кули-
ковець поділився спогадами 
про те, як п’ятнадцятилітнім 
хлопцем був зв’язковим УПА, 
про страшні роки випробу-
вань, коли його сім’ю було 
вивезено до Сибіру.

На завершення зустрічі Та-
рас Метик подарував шкільній 
бібліотеці збірку «Нескорима» 
з автографом і закликав усіх 
присутніх у залі бути гідними 
нащадками героїв ОУН-УПА, 
для яких Бог і Україна були 
понад усе.  

Ігор Качмарик, 
ведучий прес-клубу

Цей урок, коли ми мали змогу 
спілкуватися  і з  Мирославом 
Мариновичем, був надзвичайно 
продуктивним. Ми почули його 
думку стосовно багатьох життєвих 
ситуацій, що неабияк  вплинуло на 
мій світогляд у цілому,  багато дало в 
плані  саморозвитку, адже спілкування з 
такою людиною завжди несе щось нове, 
пізнавальне та цікаве. М. Маринович 
жваво відповідав на наші запитання, 
даючи вичерпні і надзвичайно розумні 
відповіді. Особисто мене вразила 
глибока змістовність у всіх відповідях. 
Його слова назавжди відклалися в 
моїй пам’яті, і я дуже рада, що рідна 
школа дала мені змогу послухати 
пана Мирослава і навіть поставити 
йому запитання. Хотілося б, аби таких 
зустрічей у нашій школі було якомога 
більше.

Коржова Анастасія

Мирослава Мари-
новича я бачила вперше. 
Його розум, мудрість 
та відвага відверто 
вражають. Особисто я 
двічі задала питання, 
на які він відповів дуже 
цікаво. Цей чоловік - 

чудовий приклад для підлітків, як діяти 
в житті, як розставляти пріоритети. А 
діяти ми повинні з серцем. Як показав 
життєвий приклад пана Мирослава, якщо 
ти робиш щось із серцем, з бажанням, то 
чи через один рік, чи через 5, чи через 
10 – ти обов’язково досягнеш поставленої 

мети. Важливим аспектом у правозахисній 
діяльності нашого гостя була його 
цілеспрямованість. Вкрай необхідно 
довести  сучасній молоді, що не потрібно 
боятися висловити свою думку. Колесо 
історії повторюється…   Ми і сьогодні 
відстоюємо своє право жити в правовій 
європейській державі,  як колись це робив 
Мирослав Маринович. 

Відверто кажучи, його життєві історії 
та досвід захоплюють. Після ув′язнення та 
стільки пережитого з таким позитивним 
настроєм  дивитися на світ – це талант.

Мисів Марія

ІДЕЯ І ЧИН ЇХ ВЕЛИ ДО ПЕРЕМОГИІДЕЯ І ЧИН ЇХ ВЕЛИ ДО ПЕРЕМОГИ

ЖИТТЄВІ УРОКИ МИРОСЛАВА МАРИНОВИЧАЖИТТЄВІ УРОКИ МИРОСЛАВА МАРИНОВИЧА
17 травня рідну дрогобицьку другу школу знову відвідав її 

найвідоміший випускник, правозахисник, віце-ректор Українського 
Католицького Університету Мирослав Маринович. Відбулася 
зацікавлена  розмова пана Мирослава із учнями 9-10 класів. 
Подаємо деякі відгуки наших старшокласників про цю зустріч.
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24 жовтня старшокласники 
Дрогобицької спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів №2 тепло зустрічали 
у своєму читальному залі гостю 
із Луганщини, відому поетесу і 
публіциста Антоніну Листопад.

Антоніна Листопад (справжнє 
ім’я — Антоніна Іванівна Нікітіна) 
народилася 8 жовтня 1941 р. у с. 
Перекалі на Рівненщині. Закінчила 
Дубненське медучилище й Івано-
Франківський медичний інститут. 
За фахом лікар-невропатолог. За 
покликанням — поет. З 1968 року жила 
в м. Краснодоні на Луганщині. Член 
Національної спілки письменників 
України з 1991 р.

Лауреат премій імені 
Василя Стуса (1993) та 
імені Олени Пчілки (1994). 
Дипломант Міжнародного 
Ш а ш к е в и ч і в с ь к о г о 
конкурсу (Канада), друге 
місце за твір «Лицарська 
Голгота» (1994). Лауреат 
Літературного фонду 
Воляників-Швабинських 
при Фундації Українсь-
кого Вільного універ-
ситету в Нью-Йорку 
(2001), друге місце за 
книгу «Свячена вода», 
видану дрогобицьким 
видавництвом «Від-
родження».

А. Листопад — орга-
нізатор українського 
культурного центру 
«Калина» у Краснодоні, 
її вірші друкувалися в 
журналах української 
діаспори в Канаді, 
Америці, Австралії, 
Англії, Польщі.

Автор книжок «Сльоза 
любистку» (1990), «Євшан-
провидіння» (1992), 
«Покрова» (1994), «Біла 
молитва братика» (1993), 

«Свячена вода» (1999), «Книга радости» 
(2012), «Солоний Хрещатик» (2014) та 
інших.

Сьогодні Антоніна Листопад є 
вигнанкою  на своїй рідній землі (саме 
так вона сама себе називає), бо, поїхавши 
на святкування 200-річчя Т. Шевченка 
в Київ, уже не змогла повернутися 
додому в Краснодон, який опинився під 
владою російських найманців. Зараз п. 
Антоніна квартирує у стареньких батьків 
своїх знайомих в Ірпені під Києвом. 
Та, незважаючи на неабиякі побутові 
труднощі, продовжує творити, планує 
видання нових книг і проводить багато 
зустрічей із своїми читачами.

Надзвичайно приємно, що, незва-
жаючи на щільний графік виступів на 
Дрогобицькій землі, Антоніна Листопад 
знайшла можливість відвідати і другу 
школу. На зустрічі велася зацікавлена 
розмова про найболючіші точки 
нервової системи України, звучали вірші, 
пройняті біллю за минуле й сьогодення 
української землі, зокрема рідної для 
поетеси Луганщини. Схвилювали 
слухачів поезії про Майдан, про 
враження від осіннього Дрогобича, а 
вірш про маму, який був написаний за 
декілька годин до зустрічі, у багатьох 
присутніх навернув на очі мимовільну 
сльозу.

Прекрасно читала поезії Антоніни 
Листопад відома громадська діячка 
Дрогобича, співачка, волонтер 
Олександра Лисак, зусиллями котрої 
і відбуваються ці поетичні вечори на 
Дрогобиччині. Схвилювали слухачів 
і авторські пісні на вірші Антоніни 
Листопад у виконанні нашої неповторної 
співачки, композитора, волонтера Лілії 
Кобільник.

Свою розмову із читачами другої 
школи Антоніна Листопад закінчила 
словами великого луганчанина 
Володимира Сосюри, який зі свого 
Лисичанська благав нас: «Любіть 
Україну, як сонце любіть». «А чи 
виконали ми його прохання? – 

продовжила п. Антоніна. - 
Ні! Бо любити мало. Треба 
творити Любов. Творити 
щодня, кожною своєю 
справою, своїми руками, 
розумом. Наші добровольці 
саме зараз творять у Донбасі 
таку Любов, творять саму 
Україну. Любов дає право і 
можливість створити вільну 
державу і жити у вільній 
справжній Україні».

Ігор Качмарик, 
організатор зустрічі

«НЕ ТОРКАЙ МОЮ ЗЕМЛЮ, БО СВЯЩЕННА ВОНА!» «НЕ ТОРКАЙ МОЮ ЗЕМЛЮ, БО СВЯЩЕННА ВОНА!» 
Антоніна Листопад: Антоніна Листопад: 
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Саме під такою інтригу-
ючою назвою дівчатка 6-В 
під керівництвом класного 
керівника Ю.С. Михайли-
шин організували для сво-
їх однокласників-хлопців 
цікавий квест. 13 жовтня, у 
переддень святкування Дня 
українського козацтва, хлопці 
6-В пройшли справжні ви-

пробування на кмітливість, 
швидкість, уважність та ви-
важеність. Кожен рій (по 
чотири хлопці) отримував 
спеціальні завдання від свого 
координатора на 10 різних 
станціях. Число станцій зо-
всім не випадкове, адже саме 
стільки порогів було на Запо-
різькій Січі.

Молоді козаки змагалися у 
вмінні малювати (станція «Ху-
дожники»), стріляти (станція 
«Влуч у ціль»), а також мали 
можливість показати деякі 
навички фізичної підготовки 
(станція «Стройова підготов-
ка»), розкрити артистичні зді-
бності (станція «Театральна»), 
проявити свою винахідливість 

Вже звичними для другої школи стали заходи, присвя-
чені дням та тижням німецької мови.  Хорошим стартом 
для цього мовного свята стала робота п’ятикласників над 
проектом «Німеччина себе презентує». Кожна із чотирьох 
груп отримала цікаве завдання, яке допомогло дітям краще 
ознайомитися з Німеччиною (її географічним розташуван-

17 вересня в Самборі відбувся III «Polonijny festiwal sztuki» 
(«Польський фестиваль мистецтв»), на якому в ролі спеці-
альних гостей з великим успіхом виступили два колективи 
Дрогобицької спеціалізованої школи №2: зразковий ансамбль 
сучасного танцю «FREE DANCE» під орудою Йосифа Карпіна 
та зразковий ансамбль пісні і танцю «Калиновий цвіт» під 
керівництвом Лесі Колотило. 

«FREE DANCE»  представив міжнародній публіці танці 
«Зозуля», «Тарантела», «Угорська фантазія травесті», «Укра-

«FREE DANCЕ» І «КАЛИНОВИЙ ЦВІТ» ПОДАРУВАЛИ 
СВОЄ МИСТЕЦТВО ГОСТЯМ ПОЛЬСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ

їна буде». «Калиновий цвіт» подарував гостям фестивалю 
«Український святковий танець», «Лемківську забаву» та 
хореографічну композицію «На полонині».

Приємна атмосфера свята, щирі оплески, смачний фуршет 
надовго запам’яталися всім, хто мав щасливу нагоду побувати 
на фестивалі. 

НІМЕЧЧИНА ПРЕЗЕНТУЄ СЕБЕНІМЕЧЧИНА ПРЕЗЕНТУЄ СЕБЕ

ням, країнами-сусідами, федеральними землями), а також 
дізнатися багато цікавих фактів. 

Час минув швидко, адже кожна група самостійно ознайо-
милась із державою за допомогою схем-підказок. За активну 
участь у роботі над проектом учні отримали маленьку солодку 
часточку Німеччини – ведмедики фірми HaRiBo. 

Вчителі німецької мови
Н.Б.Дідик, З.М.Яким 

та кмітливість (станції «Вірю – 
не вірю», «Гонки за лідером»), 
показати знання з історії та 
культури нашого народу (стан-
ції «Чумацький шлях», «Ко-
зацькі прізвища», «Україна»).

До свята активно залучи-
лися батьки шестикласників, 
які взяли на себе роль поваж-
ного та неупередженого журі. 
Звичайно, був і переможець: 
команда, яка набрала найбіль-
шу кількість балів з усіх видів 
змагань отримала ключову під-
казку, де ж, врешті, захована 
всіма бажана булава. 

Дякуємо, дорогі діти, за 
цікавий екскурс в історичне 
минуле нашого народу. Так 
тримати!!!

Батьківський колектив 6-В
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УЧАСНИКИ І ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ УЧАСНИКИ І ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ 
ГРИ «СОНЯШНИК – 2017»ГРИ «СОНЯШНИК – 2017»

ВітаємоВітаємо

ученицю 9-Б класу
Котулу СоломіюКотулу Соломію
та її учителя Дралу 

Любов Богданівну
за зайняте І місце 

у конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт серед 

учнів 9-их класів, 
присвяченому життю 

і творчості Г.Сковороди.

переможців шахового 
турніру «Золота осінь»

 Дмитра ЛеськіваДмитра Леськіва  (І місце), 
Анну ФедакАнну Федак та 

Андрія КекошаАндрія Кекоша  (ІІ місця).

Команда учнів нашої школи у складі 
Півали Тараса, Білогана Олега, Берка 
Артема, Спариняк Діани, Зубрицької 
Софії та Хомин Діани (керівник – Угрин 
Уляна Василівна) 7 листопада взяла 
участь та здобула третє місце в історико-
патріотичній грі «Листопадовий Чин». 
Змагалися за перемогу у ній старшоклас-
ники шкіл міста Дрогобича. Учасники 
відповідали на питання про Листопа-
довий зрив та ЗУНР, запалювали вог-
нище найменшою кількістю сірників, 
стріляли у ворожу ціль, орієнтувалися 
за допомогою компаса на місцевості та 
показували слова пантонімою.

Мар кіян Петрів ЗМАГ «ЛИСТОПАДОВИЙ ЧИН»ЗМАГ «ЛИСТОПАДОВИЙ ЧИН»

ученицю 10-А класу
Тиху Діану Тиху Діану 

та її учителя Дешеву 
Олександру Григорівну

за зайняте ІІ місце 
у міському етапі обласного 

конкурсу «Славетні імена 
України – 2017. Іван Огієнко».
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Школа громадської і волонтерської 
участі та патріотичного виховання «Аген-
ти змін» - це всеукраїнський навчальний 
проект для старшокласників, метою якого 
є виховання громадянської свідомості 
учнівської молоді України шляхом не-
формального інтерактивного навчання. 
Школа є першою в Україні спробою сис-
темного навчання дітей громадянській 
освіті, що передбачає створення умов для 
формування у підлітків активної життє-
вої позиції, здатності до самореалізації 
в умовах громадянського суспільства та 
надбання успішного соціального досвіду, 
лідерських якостей та усвідомлення при-
четності до локальної громади. Навчання 
проходить протягом року у формі трьох 
кількаденних етапів на базі Міжнарод-
ного центру дитячої наукової творчості 
MANLAB.CAMP. «Заняття школи фор-
мують у її учасників усвідомлення своєї 
ролі в громаді, участі та можливостей 
впливу на її розвиток. Ці хлопці й ді-
вчата не чекають, доки хтось прийде і 
вирішить за них їхні проблеми. Вони 
вчаться брати на себе відповідальність, 
формувати команду і власними силами 
робити конкретні речі для себе і свого 
оточення», - говорить Оксен Васильович 
Лісовий (директор Національного центру 
«Мала Академія Наук»).

З чого все починалося? Десь у лютому 
мій брат скинув мені посилання про 
Школу  «Агенти змін», де якраз відбувався 
відбір. Потрібно було після перегляду 
промови Мартіна Лютера Кінга «У мене 
є мрія» та мультфільму про пташку Ківі, 
яка намагалась навчитися літати, написа-
ти есе на тему: «Чому мрії одних людей 
змінюють світ, а мрії інших залишаються  
лише мріями?». Надіслано було 400 есе. 
Через декілька тижнів мені прийшов 
лист-виклик у якому було сказано, що 
я стала однією з 50-ти учасників із цілої 
України Школи «Агенти змін».  

На першому триденному етапі Школи, 
який відбувався в березні й називав-
ся «Цінності у світі можливостей», ми 
знайомилися, мріяли, дискутували про 
роль цінностей та лідерства. Вчилися 
менеджменту як інструменту втілення 
своїх мрій у життя. Ми мали можливість 
попрактикувати роботу в колективі над 
плануванням домашніх проектів і відкри-
вали один одного на території творчості, 
де переглядали фільми та співали навколо 
ватри. Другий етап відбувався наприкінці 
травня під назвою «Мистецтво змін». 
Були запрошені учасники першого етапу, 
які підготували вдома плани виконання 
власних проектів. Презентації майбутніх 
проектів детально обговорювалися з тре-
нерами. У лекційному блоці 2-го етапу 
розглядали трисекторну модель, за якою 
взаємодіють держава, бізнес і громадські 
організації. Після повернення додому я 
розпочала роботу над своїм проектом. 

На третій етап, який відбувався в 
жовтні й називався «Від локального до 
глобального», було відібрано авторів та 
виконавців 25-ти кращих, успішно за-
вершених проектів. Ми рефлексували 
досвід реалізації проектів, 
зустрічалися з відомими 
людьми, презентували 
результати проектів пе-
ред журналістами. Хочу 
детальніше розповісти 
про дні третього етапу. 
У перший день ми по-
казували результати про-
ектів перед тренерами. 
Пізніше було вибрано 5 
проектів, які презентува-
ли в America House, серед 
яких були «Magic Park» 
Ольги Осінньої, «Мис-
тецький шабаш» Олени 
Діхтярук, «Poltava Poem» 
Анни Кремпохи, «Вараш 

Учениця 9-В класу Ольга Зінченко закінчила курс навчання у всеукраїнській  
Школі «Агенти змін». Про те, що це за проект, як туди потрапити, які 
завдання ставлять організатори Школи перед своїми учнями, і розповідає 
випускниця «Агентів змін» Оля Зінченко.

шабаш» Катерини Денейко та «KINO про-
сто неба» Ольги Зінченко. Проекти також 
було презентовано у Міністерстві освіти 
і науки України, після чого ми мали зу-
стріч із міністром освіти Лілією Гриневич, 
яка ознайомила нас з концепцією нової 
української школи. Пізніше ми  задавали 
питання, які нас турбують. Насичений 
день закінчився переглядом опери в 
 Київському театрі опери та балету. А в 
останній день ми відвідали найкрутішу 
ІТ - компанію України Хpand Ukraine. 

Я навчилася діяти. Незважаючи на те, 
що страшно, що купа ризиків. Школа 
«Агенти Змін» змінила моє життя карди-
нально. Головне, я зрозуміла, що хоча «у 
страху великі очі»,  та варто лише зробити 
перший крок - і Доля сама сприятиме 
тому, щоб усе йшло, як треба. А ще зрозу-
міла, що труднощі на те і є, щоб їх долати. 
Це було дуже яскраво продемонстровано 
учасниками проекту. Іноді просто диву-
валась, скільки сил є в тих людей, скільки 
віри та впевненості в тому, що все буде 
добре. Такі люди – світло в нашому світі. 
Планую не зупинятися, тому що мені це 
подобається, тому що я це люблю. 

У лютому знову стартуватиме відбір на 
Школу «Агенти Змін», хотілось би бачити 
когось із нашої другої школи, тому що 
ми – молодь, ми - майбутнє нашої країни!

Зінченко Ольга, 9-В клас

ДЕВ’ЯТИКЛАСНИЦЯ ДРУГОЇ ШКОЛИ ОЛЬГА ЗІНЧЕНКО ДЕВ’ЯТИКЛАСНИЦЯ ДРУГОЇ ШКОЛИ ОЛЬГА ЗІНЧЕНКО 
ЗАКІНЧИЛА НАВЧАННЯ У ШКОЛІ «АГЕНТИ ЗМІН»ЗАКІНЧИЛА НАВЧАННЯ У ШКОЛІ «АГЕНТИ ЗМІН»
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«Ранні пташки» - спільний проект 
інтернет-порталу  PLATFOR.MA тa та 
кондитерської компанії «АВК». Нещодавно 
вони розповіли про дев’ятьох талановитих 
підлітків з різних регіонів України, котрі 
у своїх 12-17 років уже встигли яскраво 
проявити себе в різних галузях діяльності і 
стали справжніми лідерами не тільки серед 
своїх однолітків. Серед них і учениця 9-В 
класу Дрогобицької спеціалізованої школи 
№2, організаторка культурних подій у 
нашому місті Ольга Зінченко.

Цього літа Оля подумала, що в рідно-
му Дрогобичі бракує кінопоказів просто 
неба, які би задавали новий формат 
культурного відпочинку для прогресив-
ної молоді, – і сама влаштувала їх. Зараз 

вона закінчила навчання у Школі 
громадської участі «Агенти змін» 
для підлітків-активістів і планує 
наступні акції у своєму місті.

Оля каже: «Сучасні школярі 
дійсно перевантажені домашніми 
завданнями, проте якщо дуже за-
хотіти, то можна реалізувати будь-
яку ідею. У березні я потрапила на 
Школу «Агенти змін», там потрібно 
було створити проект. Я давно 
хотіла побувати на відкритому 
кінопоказі у Львові, але вони за-
звичай відбуваються ввечері, а з 
Дрогобича до Львова майже 80 
кілометрів, і з’їздити не вдавалося. 
Тож я вирішила влаштувати таку 
подію вдома. У нас відбувається 
доволі багато всього, але відкритих 
кінопоказів ще не було.

Перший відбувся в червні. Ми 
думали, що збереться не більше 50 
глядачів, але прийшло понад 400 
людей. На наступні кінопокази що-
тижня також приходило не менше 
150 осіб. Усього ми показали шість 
фільмів, найкраще йшли комедії 
та мультфільми. Стрічки обирали 

так: спершу влаштовували опитування 
в соцмережах, а перед самим показом          
використовували «децибелометр» – за 

який фільм найгуч-
ніше проголосува-
ли, той і дивилися. 
Покази були безко-
штовні. Фільми ми 
проектували на стіну 
радіоредакції «Фран-
кова земля». Вона в не 
дуже хорошому стані, 
але, думаю, це лише 
створювало для нас 
потрібну атмосферу. 
Кінопокази тривали 
аж до серпня.

Наш бюджет склав 
близько 950 грн – 

переважна частина пішла на афіші та 
флаєри й перевезення апаратури. На 
показах стояла скринька для добровіль-
них внесків. Спонсора в нас не було, але 
я й навіть не думала його шукати. Мене, 
мабуть, не стали би слухати, щойно я би 
сказала, скільки мені років. Утім, у типо-
графії нам несподівано надрукували все 
в кредит. А після одного з показів глядач 
дав нам 300 гривень. 

Вже у вересні я влаштувала в Дрого-
бичі ретро-вечірку, й міська рада мене 
підтримала. Під час роботи у Школі  
«Агенти змін» мені дуже сподобались  
деякі проекти з інших міст. Зокрема, я би 
хотіла влаштувати в місті кидання сухою 
фарбою та квести для дітей. У Полтаві 
розписували стіни віршами – добре було 
би повторити це в Дрогобичі».

Оля Зінченко і команда «Інше місто» у дворику ратуші 
з учасниками гурту «Один в каное», концерт якого завершував фестиваль 

з однойменною назвою «Інше місто», ініційований і успішно проведений 
цими юними ентузіастами  влітку цього року. 

KINO  просто неба

ДІТИ 2000-Х: УКРАЇНСЬКІ ПІДЛІТКИ, 
ЯКИХ ТРЕБА ЗНАТИЯКИХ ТРЕБА ЗНАТИ Ретро-вечірка у дворику ратушіР
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13 вересня у Дрогобицькій спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів №2 відбулися вибори 
учнівського Президента школи. Кандидатами 
на цю посаду стали дві учениці-старшоклас-
ниці – Зінченко Ольга  та Хомин Діана.

На учнівському віче дівчата ознайомили 
присутніх зі своїми програмами. Ш ляхом 

таємного голосування учнівським Президен-
том школи було обрано ученицю 10-Б класу 
Хомин Діану.

Вітаємо переможницю і віримо у здійснення 
її задумів.

Романів Н.А., педагог-організатор

ДЕМОКРАТИЧНІ ВИБОРИ

дитячо-юнацького фестивалю 
мистецтв «Сурми звитяги», 
присвячений 75-літтю ство-
рення УПА.

Дрогобицьку спеціалізо-
вану школу №2 на фестива-
лі представляли зразковий 
ансамбль «Калиновий цвіт» 
під орудою Лесі Колотило, 
ансамбль народної музики 
під керівництвом Ореста 
Мурзи та солістка-вокалістка 
Анастасія Мхітарян. Власне 

Настю і на фінальному гала-
концерті  фестивалю «Сурми 
звитяги» у Львівській опері.

Коли цей номер газети був 
майже готовий до друку, зі 
Львова надійшла надзвичайно 
приємна новина: за підсум-
ками фінального туру наша 
АНАСТАСІЯ МХІТАРЯН здобула 

ПЕРШЕ МІСЦЕ у фестивальній 
номінації «Солісти-вока-
лісти» (молодша вікова ка-
тегорія), випередивши дуже 
талановитих конкурсантів 
з усіх куточків України.

Насте, пишаємося тобою і 
віримо у твою щасливу мис-
тецьку долю!

Настя Мхітарян виборола пра-
во представляти другу школу і 
Дрогобич на заключному етапі 
фестивалю, який відбувся в 
перші дні листопада   у Львові. 
А ще Анастасія є вихованкою 
театру пісні «Галицька перли-
на» Центру творчості дітей 
та юнацтва Галичини, що на 
Погулянці у Львові. Відпо-
відно, вона виступала також 
на міському етапі фестивалю 
у Львові, де виборола третє 
місце. Сподіваємося почути 

25 жовтня в приміщенні ак-
тового залу другої школи  зву-
чали пісні і поезії про звитягу  
січових стрільців, повстанців, 
воїнів, які сьогодні захища-
ють незалежність України на її 
східних теренах. Глядачі мали 
змогу насолодитися і яскрави-
ми танцювальними компози-
ціями, а ще почути напутні 
слова від ветеранів визволь-
них змагань. Усе це об’єднав 
міський етап Все українського 
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